
Logg	från	A� lva		

Datum: 20 oktober, 2014  

Elevloggare: Niklas Wallström  

Personalloggare:  David 

Position: N36°58’ W009°13’  

Segelsättning: Ingen   

Fart: 7 knop 

Kurs: 170° 

Beräknad ankomst till nästa hamn: 22/10 

Väder: Klart, 25°C, 4-5 m/s Ostlig vind, inga vågor men måttlig dyning. 

 

Elevlogg:  

 

Det här har nog varit den bästa dagen som vi har haft till havs hitills på resan! Havet har varit lugnt, 

det har varit varmt, men framförallt har det varit väldigt, väldigt soligt. Det finns få saker som kan ge 

en så bra start på dagen som att komma upp på vakt direkt efter frukost, se solen stiga upp och bli 

hälsad godmorgon av hoppande delfiner. Resten av dagen har sedan följts av vanliga rutiner, 

pluggandet inför redovisningarna, som drar igång imorn, har varit i full gång, lektioner i sjömanskap 

har genomförts och när man inte behövt plugga har man föröskt fördriva tiden på annat vis. Den 

stora skillnaden idag till andra dagar har varit att allt detta har genomförts uppe på däck i det 

fantastiska solskenet. Istället för att sitta inne och häcka så har vi nu alltså kunnat jobba på brännan 

och steka i värmen uppe på däck. Vi har också sett flasknosdelfiner idag vilka är betydligt större än de 

andra som vi har sett tidigare, de här var alla gånger 2 meter långa! 

Stämningen är fortsatt god och glad, det underlättar verkligen när man har vädermakterna på sin 

sida. Om det fortsätter såhär som kommer vi fram till Malaga redan på Onsdag (peppar peppar ta i 

trä). 

Nu börjar klockan närma sig åtta så nu får jag (Niklas) tacka för mig och ni får gärna önska mig god 

vakt! 

Personallogg: 

Livet på ”sjön” kan vara tufft för den ovane. Det har undertecknad fått erfara. Det dröjde inte länge 

efter vi lämnat Vigo för att bege oss ut på havet innan jag anmälde mig sjösjuk och blev 

sängliggandes. Efter den tuffa starten har vi idag kunnat njuta av solsken och lugnare vatten. Att 

kunna studera och ha möjlighet till fritid uppe på däck är säkerligen en bidragande orsak till alla 



individers goda humör ombord. Imorgon väntar slutredovisningar för det projekt eleverna jobbar 

med under seglingen. Detta har således lett till att ungdomarna ägnat stora delar av dagen till att 

förbereda sig. Nu väntar en god natts sömn. Och tummarna hålls för att väder och vind fortsätter 

vara seglingsgynnsamma. Enligt prognoserna ser det lovande ut! Någon extra dag i Malaga 

välkomnas varmt.  

Vid skrivbordet, David    

   

 



 

 



 


